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Praktycznie każdy moment 

jest dobry na rozpoczęcie 

inwestycji, przy założeniu, 

że jest to długoterminowa 

decyzja a nie spekulacja.  

RRAAPPOORRTT    ZZEE  SSZZKKOOLLNNEEGGOO  PPRROOJJEEKKTTUU  EEDDUUKKAACCYYJJNNEEGGOO    

„„II  TTYY  MMOOŻŻEESSZZ  ZZOOSSTTAAĆĆ  IINNWWEESSTTOORREEMM  GGIIEEŁŁDDOOWWYYMM!!””  
 

OTOCZENIE RYNKOWE W TRAKCIE INWESTOWANIA NA  SZKOLNEJ GIEŁDZIE 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 

kres zmagań na Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych trafił na czas wysokiej zmienności 

na światowych rynkach akcji. W okresie sześciu miesięcy w jakim przyszło graczom 

rywalizować o miano najlepszego inwestora, indeksy wykazywały istotne wahania, kilkukrotnie 

zmieniając kierunek krótkoterminowego trendu.  

Szkolni inwestorzy rozpoczęli swoją przygodę z giełdą po zaskakująco udanym wrześniu. 

Październik przyniósł kontynuację optymistycznych nastrojów i wzrosty na większości giełd 

światowych. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najlepiej wtedy wypadł indeks 

średnich spółek, który wzrósł o 4,3%. Przewodziła tutaj Bogdanka, która po wielu rekomendacjach 

z wysokimi wycenami zwyżkowała ponad 30%.  

Po listopadowych spadkach, powrócił trend wzrostowy, który trwał przez pierwszą dekadę grudnia, 

wchodząc później w fazę konsolidacji. Nie  przeszkodziło to w 

ustanowieniu przez WIG20 (15.12.2010r.) oraz przez WIG i 

mWIG40 (29.12.2010r.) nowych rocznych, a zarazem 

pond dwuletnich maksimów.  

W porównaniu do innych giełd GPW zachowała się 

neutralnie – biorąc pod uwagę zmiany głównych indeksów 

naszej giełdy i giełd zagranicznych. W końcu 2010 roku  najsilniejszy 

był WIG20,  który wzrósł 5%, nieco słabiej wypadł WIG (+4,7%), zaś mWIG40 i 

sWIG80 wykazały bardzo zbliżone stopy zwrotu (odpowiednio +4,17% i 4,14%). 

Optymistyczne zakończenie kolejnego wzrostowego roku na GPW znalazło 

kontynuację w  pierwszych miesiącach 2011 roku. W styczniu  wszystkie główne 

indeksy GWP ustanowiły nowe lokalne i zarazem ponad dwuipółroczne 

maksima, w cenach zamknięcia, pokonując maksima grudniowe i dochodząc 

do poziomów z czerwca 2008r.  

Przyglądając się dynamice wahań poszczególnych spółek warto wyróżnić przede wszystkim 

Synthos, KGHM, Ciech, Eurocash, Lotos, Kernel, PKNOrlen. Widać wyraźnie, iż najlepszymi 

okazjami do inwestycji były tzw. spółki surowcowe oraz podmioty z branży chemicznej. 

W jaki stopniu rozwój sytuacji na światowych rynkach i Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie wpływał  na wyceny portfeli inwestycyjnych uczniów uczestniczących w projekcie  

„I Ty możesz zostać  inwestorem giełdowym!”, postaramy się przedstawić w dalszych analizach.  

Nauczyciel prowadzący Szkolną Giełdę Papierów Wartościowych  – Artur Becher 
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